
 

 

  

जल्लिकटू्टचा मार्ग मोकळा, अध्यादेश पारित होणाि 

जल्लिकटू्टच्या बदंीवििोधात तावमळनाडूत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पाश््रिभूमीिि कें द्र सिकािने तावमळनाडू 

सिकािला यासंदभागतील अध्यादेश जािी किण्याची पििानर्ी वदली.  
 

शवनिािी तावमळनाडूतील िाज्य मंविमंडळ बठैक घेऊन जल्लिकटू्टबाबतचा अध्यादेश जािी किण्याची विनतंी 

िाज्यपाल विद्यासार्ि िाि यांना कितील. 

 

जल्लिकटू्ट या क्रीडा प्रकािािि बदंी घालण्यात यािी, अशी मार्णी किणािी याचचका सिोच्च न्यायालयात प्रलंवबत 

आहे. या मुद्दय़ािरून तावमळनाडूत जनक्षोभ उसळला आहे.  
 

या सिग पाश्र्िभूमीिि शुक्रिािी कें द्रीय र्ृह, कायदा ि पयागििण मंिालयानंी िाज्याच्या अध्यादेशाच्या मसुद्याची 

छाननी केली. तसेच स्पधेत भार् घेऊ न शकणाऱ्या प्राण्यांच्या यादीतून बलैाला िर्ळण्यात येण्याच्या 

अध्यादेशातील दरुुस्तीला मान्यता वदली.  
 

त्यानुसाि आता जल्लिकटू्टत सहभार्ी असलेल्या बलैांना पशुकू्रिता प्रचतबंधक कायद्यातील तितुदी लार्ू होणाि 

नाही. कें द्राच्या मान्यतेमळेु आता जल्लिकटू्टचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  

 

जल्लिकटू्ट हा 'बलैाला किटाळण्याचा' खेळ असून, तावमळनाडूत पोंर्ल सणाचा भार् म्हणून तो पुिातन 

काळापासून खेळला जातो. तो स्पेनमधील 'बुल फायटटर्' सािखा वदसत असला तिी यात बलैाला ठाि 

मािण्यात येत नसल्यामुळे तावमळनाडूतील हा खेळ िेर्ळा आहे.रे्ल्या काही िर्ाांत जल्लिकटू्ट दिम्यान अनेक 

लोक ठाि झाले असले तिी एकही बलै ठाि झालेला नाही टकिा त्याचे हाल झालेले नाहीत 

 

 

जलीकटू्टिि बदंी उठिण्याची मार्णी होत असताना कें द्र सिकािने समेटाची भूवमका घेत यािि कायदेशीि तोडर्ा 

लिकिात लिकि काढला जाईल ि त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत असे स्पष्ट केले.  
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आयएनएस विक्रमावदत्यिि एटीएमची सुविधा 
भािताची सिागत मोठी यदु्धनौका आणण नौदलाचे सामर्थयग िाढिणा-या आयएनएस विक्रमावदत्यिि आता एटीएम 

मणशन लािण्याचा वनणगय घेण्यात आला आहे. ही मणशन सॅटेलाईटिि चालणाि असून एटीएमची सुविधा 

असलेली विक्रमावदत्य ही पवहलीच यदु्धनौका ठिणाि आहे. 

 

भाितीय नौदलात दाखल झालेली आयएनएस विक्रमावदत्य ही चतसिी विमानिाहू यदु्धनौका आहे. आयएनएस 

विक्रमावदत्य या बलशाली विमानिाहू यदु्धनौकेिि अचतअद्ययाित संिाद आणण यदु्धयंिणा बसविण्यात आली 

आहे.  
 

आयएनएस विक्रमावदत्य या तिरं्त्या यदु्धभूमीची उंची ६० मीटसग उंच असून ही उंची २० मजली इमाितीएिढी 

आहे. चतच्या २० मजल्यांमध्ये २४ डेक्स आहेत. यदु्धनौकेची लांबी २८४ मीटसग म्हणजेच फुटबॉलची तीन 

मदैाने एका ओळीत ठेिली ति त्यांच्या लांबीइतकी आहे. चतच्यािि असलेल्या १६०० ते १८०० नौसवनकांना 

मवहन्याभिासाठी दि मवहन्याला एक लाख अंडी, २० हजाि लीटसग दधू आणण १६ टन तांदळू लार्तो.  
 

ही िसद पूणग भिलेल्या अिस्थेत ही विमानिाहू यदु्धनौका सलर् ४५ वदिस प्रिास करू शकते. दि वदिशी ४०० 

टन खाि ेपाणी शुद्ध करून वपण्यासाठी िापिले जाते. त्यासाठी यािि एक जलशुद्धीकिण प्रकल्पच िसविण्यात 

आला आहे.  
 

या यदु्धनौकेची २४ विमान आणण १० हेललकॉप्टि िाहून नेण्याची क्षमता आहे.२०१३ मध्ये यूपीए सिकािच्या 

काळात ही यदु्धनौका भाितीय नौदलाच्या सेिेत दाखल झाली होती. 
 

विक्रमावदत्य यदु्धनौकेििील नौसवैनकांच्या मदतीसाठी यदु्धनौकेिि एटीएम मणशन बसिण्याचा वनणगय घेण्यात 

आला आहे. स्टेट बँक ऑफ इचंडयाच्या मदतीने ही मणशन बसिली जाणाि असून सॅटेलाईटच्या मदतीने ही 

मणशन चालणाि आहे. 
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अंतिाळ तंिज्ञानच्या आधाि ेिस्त्यािि धािणाि इलेक्टर ॉवनक िाहने 

भाितीय अंतिाळ संशोधन संस्था (इस्रो) आणण ऑटोमोवटव्ह रिसचग असोल्लसएशन ऑफ इचंडया (एआिएआय) 

संयकु्तपणे एका प्रकल्पािि काम कित आहेत.  
 

या प्रकल्पामुळे अंतिाळात िापिली जाणाि ेतिंज्ञान जवमनीिि चालणाऱ्या र्ाड्ांमध्ये िापिले जाऊ शकते. या 

प्रकल्पांतर्गत एका र्ाडीिि हा प्रयोर्देखील किण्यात आला आहे. विशेर् म्हणजे हा प्रयोर् यशस्िी झाला आहे. 
 

इस्रो आणण एआिएआय वमळून ललणथयम ऑयन बॅटिी तिंज्ञानाच्या आधाि ेजवमनीिि चालणाऱ्या र्ाड्ांची 

वनर्ममती किण्याच्या तयािीत आहेत. जि हे तिंज्ञान यशस्िी ठिले ति इलेक्टर ॉवनक िाहनांच्या के्षिात क्रांती होऊ 

शकते 

 

इस्रो आणण एआिएआयने ज्या र्ाडीमध्ये अंतिाळातील तिंज्ञान िापिण्याचा प्रयोर् केला, त्या र्ाडीमध्ये ४८ 

िोल्ट आणण ५० ऍम्म्पयिची बॅटिी लािण्यात आली होती. प्रयोर्ासाठी िापिण्यात आलेली र्ाडी २ तासांच्या 

चाल्लजांर्नतंि ९० वकलोमीटि चालू शकते. ही र्ाडी ४० ते ५० वकलोमीटि प्रचततास िेर्ाने िस्त्यािि धािू 

शकते. 
 

 

 

कटक सामना जजकून भाितीय संघाचा माललका विजय 

कटक सामन्यात भाितीय संघाने १५ धािांनी विजय प्राप्त करून तीन सामन्यांची माललका २-० ने लखशात 

घातली आहे. भाितीय संघाकडून दीडशतकी कामवर्िी किणािा यिुिाज जसर् आणण त्याला साजेशी साथ देत 

१३४ धािांची खेळी साकािलेला महेंद्रजसर् धोनी हे विजयाचे णशल्पकाि ठिले 
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सायनाची मलेणशया मास्टसगच्या सेमीफायनलमध्ये धडक 

भािताची फुलिाणी सायना नेहिालने मलेणशया मास्टसगच्या सेमीफायनलमध्ये धडक मािली आहे. उपांत्यपूिग 

फेिीत चतने इडंोनेणशयाच्या वफवियानी वफवियानी या खेळाडूचा २१-१५, २१-१४ ने पिाभि केला. 
 

पुरूर् एकेिीमध्ये माि भािताच्या अजय जयिामचा पिाभि झाला. क्वाटगि फायनलमध्ये इडंोनेणशयाच्या अँथनी 

टर्टटर्ने जयिामचा २१-१३, २१-८ असा पिाभि केला. २८ वमवनटं चाललेल्या या मॅचमध्ये १९ व्या सीडेड 

जयिामचं आव्हान संपुष्टात आलं. या खेळाडूविरूध्द जयिामचा झालेला हा चतसिा पिाभि आहे. 
 

 

 

डॉ. विजया िाजाध्यक्ष यांना ‘जनस्थान’ 

सावहत्य के्षिात मानाच्या समजल्या जाणाऱ्या कुसुमाग्रज प्रचतष्ठानच्या यदंाच्या जनस्थान पुिस्कािासाठी ज्येष्ठ 

समीक्षक आणण कथाकाि डॉ. विजया िाजाध्यक्ष यांची वनिड किण्यात आली आहे. एक लाख रुपये आणण 

सन्मानचचन्ह असे या पुिस्कािाचे स्िरूप आहे. 

 

प्रचतष्ठानचे अध्यक्ष आणण ज्येष्ठ सावहम्त्यक मधु मंरे्श कर्णणक यांनी र्ुरुिािी मुंबईत पिकाि परिर्देत ही घोर्णा 

केली.  

 

सजगनशील लेखन, समीक्षा, कथा आदी िाङ्मयीन प्रकािात आपले स्ितंि स्थान वनमागण किणाऱ्या डॉ. विजया 

िाजाध्यक्ष यांना हा पुिस्काि २७ फेब्रुिािी िोजी नाणशक येथे वितरित केला जाईल. पुिस्कािाचे यंदा १४ िे िर्ग 

आहे. 
 

विजय तेंडुलकि, टिदा किदंीकि, इवंदिा संत, र्ंर्ाधि र्ाडर्ीळ, व्यंकटेश माडर्ूळकि, श्री. ना. पेंडसे, मंरे्श 

पाडर्ािकि, नािायण सुिे, बाबुिाि बार्ूल, ना.धों महानोि, महेश एलकंुचिाि, भालचंद्र नेमाडे, अरुण साधू 

यांना यापूिी हा ‘जनस्थान’ पुिस्काि वमळाला आहे. 
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प्रर्तीशील शहिांच्या यादीत बंर्ळुरू नबंि िन 

शांघाय, ल्लसललकॉन व्हॅलीला मारे् टाकत बरं्ळुरू शहिाने प्रर्तीशील शहिांच्या यादीत पवहला क्रमांक 

पटकािला आहे.  
 

जार्चतक आर्णथक मंचाने (िल्डग इकॉनॉवमक फोिम) प्रर्तीशील शहिांची निी यादी जाहीि केली आहे. 

तिंज्ञानाचा आणण नाविण्यपूणग र्ोष्टींचा अंवर्काि हे मुदे विचािात घेऊन प्रर्तीशील शहिांची यादी तयाि किण्यात 

आली आहे.  
 

बरं्ळुरुसोबतच हदैिाबाद शहिानेही पवहल्या दहा शहिांमध्ये स्थान वमळिले आहे. प्रर्तीशील शहिांच्या यादीत 

हदैिाबाद पाचव्या स्थानािि आहे. 

 

बरं्ळुरूनंति प्रर्तीशील शहिांच्या यादीत म्व्हएतनामच्या हो ची वमन्ह शहिाने दसुि ेस्थान पटकािले आहे. ति 

ल्लसललकॉन व्हॅली या यादीत चतसऱ्या स्थानी आहे.  
 

िल्डग इकॉनॉवमक फोिमने ३० प्रर्तीशील शहिाचंी यादी तयाि केली आहे. यामध्ये बरं्ळुरू, हदैिाबादसह वदिी, 

मुंबई आणण चेन्नईला स्थान देण्यात आले आहे. 
 

बरं्ळुरू शहि देशाची मावहती तिंज्ञान के्षिाची िाजधानी समजली जाते. याणशिाय निउद्यमींसाठी (स्टाटग अप) 

बरं्ळुरूतील िाताििण पोर्क समजले जाते.  
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